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BUKOVÉ 
PALIVOVÉ 
DREVO
VEĽKÝ ŠARIŠ 

0948 287 440
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Čistenie striech a fasád od rias a machu
Maľovanie striech a fasád budov,

zrez rizikových stromov,
strechy na kľúč (oprava krovov

a striech), žľaby, odkvapy, 
komíny, hromozvody.
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PREŠOV

Sabinov

Prešov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
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0911 60 20 40

Rezanie betónu ¦ Jadrové vŕtanie
www.diamantoverezanie.sk

Rezanie betónu ¦ Jadrové vŕtanie
www.diamantoverezanie.sk
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Kúpim GARÁŽ v Prešove
Platba v hotovosti 0949 854 569
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Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Hľadáme 
 operátorov výroby, 

práca vhodná pre mužov na TPP 
v Malom Šariši, 

práca na tri zmeny, 
648€ + príplatky, 

4€ stravný lístok/deň. 
Životopisy nám posielajte na 

email: presov@mahax.sk0948 283 110          
Prostejovská 9, Prešov
michnakstefan@gmail.com
www.michnakzaluzie.sk

 ŽALÚZIE
 MARKÍZY
 LÁTKOVÉ ROLETY
 GARÁŽOVÉ BRÁNY  
 BALKÓNOVÉ ROLETY
 SIETE PROTI HMYZU
 ROLETY DEŇ / NOC 
 PLASTOVÉ LAMELOVÉ 

 DVERE
 PROTIPEĽOVÉ SIETE

Michňák
Žalúzie
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ZĽAVY AŽ 
DO 40 % 
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1051/7718 607, 0903 634 202, 0944 047 008

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ A HLINÍKOVÉ

OKNÁ
SERVIS A OPRAVA OKIEN

ZĽAVA -45%

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY
- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK 
- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV 
- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE 
- GARÁŽOVÉ BRÁNY

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0917 56 36 12
0911 60 20 40

Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník)
Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A

Otvorené:
Po-Pia:
8-17

V piatok 25. septembra si aj na Sloven-
sku pripomíname Svetový deň lekár-
nikov. V časoch, kedy v podstate celý 
svet  čelí už druhej vlne pandémie ko-
ronavírusu, sa dvojnásobne patrí spo-
menúť si aj na lekárnikov. 

Čo vás táto nová situácia naučila? S 
čím iným, možno neštandardným, ste 
sa počas svojho pracovného dňa stre-
távali? Odpovedá PharmDr. Katarína 
Šimanská, MPH z lekárne T a J Sekčov 
v Prešove.

Naučila ma, že moje hranice pracov-
ného nasadenia sú úplne inde, ako som 
si pôvodne myslela. Že mám úžasných 
kolegov na ktorých sa môžem spoľahnúť. 
Že panika skutočne ničomu neprospieva 
a človek sa dostáva zbytočne pod veľký 
tlak. Že ak je treba, dokážeme zohnať po-
trebný materiál aj mimo našich bežných 
dodávateľov, len sa treba rýchlo naučiť 
ďalší cudzí jazyk, resp. vďaka za inter-
net a prekladač. Že žijeme v dobe, nere-
álnych istôt a že v skutočnosti toho veľa 
pod kontrolou nemáme. Že záhrada a les 
sú super. Že máme našu úžasnú lekárnic-
kú komoru, ktorá bola vždy o krok vpred.  
Neštandardnou situáciou bol nedostatok 
tovaru. Bolo to, ako ocitnúť sa v rade na 
mandarínky v roku 1970. Rovnako zažiť 
si núdzový stav na vlastnej koži aj keď 
našťastie vojna u nás nebola. A počas 
pracovného dňa bolo štandardné len to, 

že sme boli v rovnakom priestore, ako 
vždy, ale všetko ostatné bolo, ako z neja-
kého filmu.   

Kto, respektíve čo vám najviac po-
čas prvej vlny pandémie pomohlo? 

Myslím, že môžem prehlásiť, že na toto 
sme určite neboli pripravení. Ale už pri 
prvých náznakoch výpadkov tovaru sme 
sa snažili tento tovar zabezpečiť odkiaľ-
koľvek a nedali sme na sľuby distribúcie, 
lebo ani oni nevedeli, ako to dopadne. 
Táto príprava, ale nebola len o tovare, 
bola o psychike a ako sa s celou situáciou 
vyrovnať a ako ešte túto situáciu podávať 
naším pacientom v  čase, keď sa média 
predbiehali v tom, kto prinesie katastro-
fickejší scenár. A pomohlo predovšetkým 
nesledovať žiadne médiá, chodenie do 
prírody a ako som spomínala, hlavne to, 
že sme v práci úžasná partia ľudí, ktorí sa 
podržia navzájom.  

Ako Vás vnímajú samotní pacienti? 
Heslom našej lekárne je: „Pacient je 

u nás vždy na prvom mieste“ od čoho 
sa odvíja všetko ostatné. V prvom rade 
ponúkame profesionálne poradenstvo, 
podporu, pomoc a ľudský prístup. A 
tak nás berú aj naši pacienti, ktorí sa v 
čase ťažkostí radi na nás obrátia a my im 
radi pomôžeme a poradíme. 

(pokračovanie nabudúce)

Patrí sa porozprávať sa s lekárnikmi 
z prvej línie – exkluzívne pre Regionpress

» red

28. september 1830  
v Bratislave sa konala posledná korunovácia, 
keď arcibiskup Alexander Rudnay korunoval za 
uhorského kráľa Ferdinanda V. Habsburského
4. október 1957  
Sovietsky zväz vypustil prvú umelú družicu 
Sputnik 1

Výročia a udalosti

TU
mohla byť Vaša reklama

Info: 0905 719 145
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Priemyselný areál Šalgovík

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.
 vstavané skrine  šatníky  vešiakové steny 
 botníky  kuchynské linky  komody 
 kancelársky nábytok  stoly AJA Prešov, s.r.o.

0910 366 966   I   aja.presov.sro@gmail.com   I   www.ajanabytok-presov.sk
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TEPOVANIE

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

UPRATOVANIE
PRENÁJOM ČISTIACICH ROHOŽÍ

0905 186 136 AJ
VÍKENDY
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PRENÁJOM 
FASÁDNEHO 

LEŠENIA 
pre rodinné 

a bytové domy

ZATEPĽOVACIE 
PRÁCE

0905 890 747
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PEKNÁ STRECHA
NÁTERY  STRIECH 

VO VÝŠKACH
VÝMENA STRIECH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

Konštrukčne riešený poter, pre podlahové kúrenie

SAMONIVELIZAČNÝ,
LIATY ANHYDRITOVÝ

(sadrový poter)
Otvorenie pórov poteru prebrúsením

VYLIEVAME POTERY

0908 487 626 poterponuka@gmail.com
www.vylievamepotery.sk
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Kúpim chatu na DOMAŠI
platba v hotovosti, 0917 830 888

PONÚKNITE
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TT
38

 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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presovsko.sk
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www.perodrazka.sk
TATRANSKÝ PROFIL, 
ZRUBOVÝ OBKLAD, 

-

OBKLADY
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0905 508 163
0911 168 982

1 tona - 170 €
10 kg - 1,90 €

PREDAJ DREVENÝCH 
BRIKIET RUF

Tel.: 0949 064 523
Mail.: stavbyvychod@gmail.com
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PREPICHY
        POD CESTY
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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Bývate v byte, ktorý má už niekoľko de-
siatok rokov za sebou? Ani pri najlepšej 
vôli a starostlivej pravidelnej údržbe sa 
nevyhnete tomu, aby ste z času na čas 
niečo pokazené nemuseli „hasiť“.

Rozmýšľate čo skôr, či je urgentnej-
šia rekonštrukcia kuchyne, kúpelne, 
alebo wc? Čo tak zvážiť možnosť pus-
tiť sa do toho naraz? V kuchyni treba 
modernizovať aj elektrické spotrebiče, 
rovnako v kúpeľni. Aj keď tie moderné 
sa vyznačujú pomerne nízkymi príkon-
mi, predsa len – staré elektrické hliní-
kové elektrické obvody na tri ističe to 
už nezvládajú. A je tu ešte jeden vážny 
problém – hliníkové vedenia sa rokmi 
„vyparujú“ - to je laický výraz, neba-
dateľne, po mikrometroch sa prierezy 
vodičov zmenšujú, uvoľňujú sa kon-
takty a dochádza k takzvanému naťa-
hovaniu oblúka – iskreniu, najmä elek-
trické zásuvky v starých bytoch občas 
„prskajú“, to je posledná a veľmi vážna 
výzva, že si vyžadujú zásah, inak vám 
byt pokojne môže zhorieť tak, ako je. 
Rekonštrukcia elektrických rozvodov 
je v takom prípade naozaj nevyhnutná. 
Napríklad aj v podobe výmeny vodičov 
z medené.

Podobné je to aj s vodoinštaláciou. 
Opravíte síce nespoľahlivý odvod 
splaškovej vody z wc, ale na inom mies-
te sa systém plastových odpadových 

trubiek uvoľní a keď doň zasiahnete 
ešte pri stavbe sprchového kúta, roz-
padne sa. Takže, najlepšie je po toľkých 
rokoch vymeniť všetko až po stúpačku. 
Zdatný inštalatér to zvládne pomerne 
rýchlo a náklady na celkovú výmenu a 
jednorazový pobyt odborníka u vás sú 
oveľa nižšie, ako keď si ho voláte pravi-
delne na drobné zásahy.

To isté sa týka stavebných zásahov 
– posúvania priečok, navážania mate-
riálu a vynášania odpadu.

V neposlednom rade veľmi uľahčíte 
život susedom, ak im oznámite, že re-
konštrukčné práce vo vašom byte budú 
trvať napríklad dva týždne a nie že sa 
od vás bude ozývať buchot a klopkanie 
a vŕtanie niekoľko mesiacov.

Po zvážení všetkých „pre a proti“ 
sa celková rekonštrukcia oplatí orga-
nizačne aj finančne viac, ako postupné 
opravy, ktoré v konečnom dôsledku 
úžitkovú, ale aj nominálnu hodnotu 
vašej nehnuteľnosti nijak nezvýšia.

Postupné opravy, 
alebo už celková rekonštrukcia?

» red
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Jacobs Krönung
• mletá káva

399

Supercena

(1 kg = 7,98)

500 g

444

Supercena
cena za 1 kg

Hus
• s drobami
• cca 3 – 4 kg

CCHHLLADLADADEENNNÉÉ

Koktejlové paradajky 
stapcové 095

-40%

(1 kg = 2,38)

400 g balenie

1.59

069

-53%
kg

1.49

Tekvica 
Hokkaido

039

-43%
1 kg balenie

0.69

Cibu�a

199

Supercena
cena za 1 kg

Kuracie stehná
• horné a dolé

CCHHLLADLADADDEENNNÉÉ

Údené 
brav�ové 
stehno

599

Supercena
cena za 1 kg

Zemiaky neskoré
• varný typ B – prílohové

169

-54%

(1 kg = 0,34)

5 kg balenie

3.69

CCHHLLADADEENNÉÉ

 

u ás si emuste 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD NEDELE 27. 9. 

Ponuka tovaru platí od 27. 9. do 3. 10. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 9. 2020.
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Losos
• fleta s kožou
• bez kostí

129

-35%
cena za 100 g

1.99

pl
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CCHHLLLADADEEENNNÉÉ

Pilsner 
Urquell
• svetlý ležiak

085

-32%

(1 l = 1,70)

0,5 l

1.25

Nite   
• údeé/eúdeé

089

-25%
100 g

1.19

Rama maslová 
prchu�   
• rôze druhy 099

-40%

(1 kg = 2,48)

400 g

1.65*

Krušovice
• svetlé vý�apé pivo

044

-36%

(1 l = 0,88)

0,5 l

0.69

i
Becherovka

38 % 
alkoholu

799

-38%

(1 l = 11,41)

0,7 l

12.99*

ZZZMMMRRAZAZEEENNÉÉ
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Šú�ance   
• rôze druhy 099

-41%

(1 kg = 1,98)

500 g

1.69

Študentská pe�a�
• rôze druhy

109

-26%

(100 g = 0,61)

180 g

1.49*

... a moho �alšch výrobkov a www.lidl.sk

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY
27. 9. - 3. 10.

Ponuka tovaru platí od 27. 9. do 3. 10. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 9. 2020.
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»PREDÁM STAV. POZ. V KEN-
DICIACH 16 ÁR. 0905145220

»Hľadám sympatické diev-
ča vo veku 19-29r. štíhlej 
resp. plnoštíhlej postavy 
z PO na priateľstvo. Mobil: 
0940575627 (len SMS)
»Hľadám žienku na vážny 
vzťah, lásku a život. Som 
39r., pracujúci, s vlastným 
bývaním, veselej povahy. 
0940754952

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        
04 BYTY / prenájom 
06 POZEMKY / predaj 

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    
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Kontakt: 0948 787 777  •  www.balkona.eu
Hľadáme odberateľov - montážne �rmy
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HĽADÁTE SERIÓZNU
PRÁCU? UBYTOVANIE a DOPRAVA 

hradené

0905 552 537   I   0915 971 823
0918 607 897   I   0917 650 018

Ponúkame výhodné platové podmienky
ČR - MONTÁŽNY PRACOVNÍK
              OPERÁTOR V PLASTOVEJ VÝROBE

DE - ZDRAVOTNÉ SESTRY 
             OPATROVATEĽKY I  BÁGRISTA PRI 
             DEMOLÁCIÁCH I INŠTALATÉR 
            /VODÁR, KURENÁR/
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Prešove

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Videá a fotky realizácií nájdete na:
www.montter.sk

0919 370 730, 0919 383 363

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE

TERASY   ZASKLENIE
 ZIMNÉ ZÁHRADY 

Predĺžte si leto vo vašej zimnej záhrade.

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

ANTRACIT
7016

BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

Zvýhodnená cena
na tieto farby

kde potrebujete.Staviame tam,

Materiály:
HLINÍK, DREVO

Materiály:
HLINÍK, DREVO

Šialená doba

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nie, nejde o expresívum, šialenosť je 
úplne bežné slovenské slovo, na ktoré-
ho význam, sme, vidieť navôkol, akosi 
nadšene zabudli. Tak si teda pripomeň-
me, že šialenosť je porucha rozumových 
schopností, strata rozumového úsudku, 
pomätenosť, nepríčetnosť, bláznovstvo.

Rímsky filozof, štátnik a dramatik 
Seneca tvrdil, že šialenstvo je krátkodobý 
hnev, ktorý neovládame a nemecký spi-
sovateľ, výtvarník a politik Johann Wolf-
gang von Goethe si zas myslel, že nič nás 
neprivádza tak blízko k šialenstvu, ako keď 
sa za každú cenu a napriek všetkým argu-
mentom odlišujeme (chceme odlišovať) od 
ostatných a najmä od rozumnosti. Naopak, 
podľa Goetheho - nič neudržuje zdravý 
rozum tak spoľahlivo, ako keď žijeme oby-
čajným spôsobom s mnohými ľuďmi a pre 
mnohých ľudí. A pre úplnosť – americký 
spisovateľ Joseph Heller poukazuje na to, že 
šialenstvo je mimoriadne nákazlivé, najmä 
v prostredí, v ktorom ľudia rezignovali na 
myslenie.

Médiá už dávno prestali informovať o 
udalostiach a pustili sa – často aj s pomo-
cou intelekt urážajúcej a do očí udierajúcej 
lži do politického boja, mnohé sa správajú 
odpornejšie a nehanebnejšie, ako Rudé prá-
vo pred rokom 1989.

Mnohí šialenci, pretože ich postihla 
porucha rozumových schopností -  pova-
žujú výroky šarlatánov za sväté písmo, 
ignorujú názory a varovania vedeckých 
autorít, doba báb Váng je naspäť. Ak k 
tomu primiešame čoraz viac vzrastajúcu 
verbálnu agresivitu, ignoráciu faktu, opo-
vrhovanie ľuďmi okolo seba, nachádzame 
sa uprostred Danteho pekla. A hoci ho 
Alighieri spočiatku písal ako komédiu, 
dokonca podľa Bocaccia s prívlastkom 
„božskú“, ide o opis pekla, v ktorom Luci-
fer požiera zradcov, strážených Ábelom a 
Kainom, z ktorého nás Dante neskôr spre-
vádza do očistca, plného  pýchy, závisti, 
hnevu, lenivosti, lakomstva, obžerstva a 
smilstva. (Mimochodom to je sedem smr-
teľných hriechov.)  Mýtus o Slovensku 
padol najnovšie v prieskume agentúry Fo-
cus, podľa ktorého 75 percent obyvateľov 
tejto krajiny nie je ochotných prispievať na 
chod cirkví u nás. Ak zaprieme 
Boha, potom už môžeme za-
prieť všetko. Pravdu, fakty, 
vedu, brata, suseda, choro-
bu, čokoľvek. Lebo sme pri-
pustili šialenosť doby.

Zdravý rozum 
tým, ktorí ho ešte 
majú, želá



PO20-39 strana- 9

zamestnaniePrešovsko 9

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Hľadáme 
 zamestnancov na pozíciu 

skladník/čka, 
v Malom Šariši. Práca na zmeny. 

Mzda od 815€/brutto 
+ bonusy a príplatky, 

4€ stravný lístok/deň. 
Životopisy nám posielajte na 

email: presov@mahax.sk
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Lešenári a stavbári pozor!

+421 907 780 698 / +421 948 672 122 
cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú prácu na turnusy
plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko hľadá PRACOVNÍKOV DO VÝROBNÝCH

SPOLOČNOSTÍ A SKLADOV v Nemecku
hodinová mzda už od 8,5 € netto
práca na pracovnú zmluvu 
ubytovanie zabezpečené ZADARMO + príspevok na DOPRAVU

+421 918 351 574, +421 902 918 362, praca@lutogroup.com Nástup možný IHNEĎ

pohovor:

NITRA a
KOŠICE
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Posledný VEĽKÝ ZÁROBOK pred VIANOCAMI - Zber Jabĺk

Viac na 0948 719 530 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees - tradične dobré zárobky u tradičných partnerov.

Priemerná čistá odmena pracovníka je 1125 Kč/deň (cca 43 €) a 
VIAC, t.j. cca 2.000 € čistého/2 mesiace (výplata v hotovosti). 
Hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca trvá 
podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo dohodou. Prac. zmena 
10 hod., pracuje sa na úkol! Cestovné a ubytovanie zdarma. Strava 
za symbolický príspevok, alebo poskytujeme stravné. Zálohy 
každý týždeň. Nástupy od cca 1.10.2020.

UPOZORNENIE! S nami nemusíte byť hrdinovia, aby ste zodpovedne zaistili príjem pre 
vašu rodinu! Máme dokonalý systém bezpečných a izolovaných stredísk, ktoré úplne 
zamedzujú riziko nákazy. S nami tak CHYTRO PREKLENIETE toto bláznivé obdobie. 
Pomôžeme vám zabezpečiť aj hladký a bezpečný návrat domov. Bezpečné ubytovanie, 
rúška, dezinfekcie a iné sú samozrejmosťou.

Nezamestnanosť ďalej rastie a iných možností zarobiť pred Vianocami už skoro nie je! 
My Vám ale ponúkame jak obľúbenú brigádu tak aj veľmi slušný zárobok! 

ELEKTRIKÁR / NEMECKO
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Výtržníctvo máme definované v 
§364 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 
zákon. 

Základnú skutkovú podstatu trest-
ného činu nám zákon opisuje ako kona-
nie, kedy osoba slovne alebo fyzicky na 
verejnom miesto prostredníctvom hrubej 
neslušnosti alebo výtržnosti napadne iné-
ho, hanobí štátny symbol, resp. historickú 
pamiatku, hrubým spôsobom ruší priebeh 
verejného podujatia alebo vyvoláva verej-
né pohoršenie vykonávaním pohlavného 
styku alebo iného obdobného správania. 
Za tieto konania hrozí páchateľovi trest 
odňatia slobody až na tri roky. Trestná 
sadzba sa však môže modifikovať, pričom 
jej znižovanie alebo zvyšovanie závisí od 
kvalifikačných faktorov, ktorými sú napr. 
osobný motív, závažný spôsob konania, 
prípadne situácia, kedy bol páchateľ už za 
obdobný čin v minulosti postihnutý.

Výtržníctvo, konkrétne fyzické na-
padnutie, môže byť v slovenskom právnom 
poriadku na základe určitých okolností 
kvalifikované aj ako priestupok. V  praxi 
nie je ojedinelé posudzovanie fyzického 
napadnutia ako priestupku proti občian-
skemu spolunažívaniu podľa §49 ods. 1 
zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch, pri-
čom zákon zaň udeľuje sankciu v podobe 
peňažnej pokuty, prepadnutia veci alebo 
ochranného opatrenia (napr. zákaz náv-
števy určitých miest, podujatí atď.). 

Práve naplnenie jednotlivých podmie-
nok opísaných v skutkovej podstate trest-

ného činu sú kľúčové pre jeho zaradenie a 
kvalifikovanie. V  prípade ak protiprávny 
čin napĺňa všetky znaky skutkovej pod-
staty, jedná sa o trestný čin, ak nie, čin je 
posudzovaný ako priestupok. 

Pre správnu kvalifikáciu protipráv-
neho činu je dôležité si kľúčové pojmy 
skutkovej podstaty definovať a priblížiť. 
Spáchanie činu verejne podľa Trestného 
zákona znamená ak je spáchaný obsahom 
tlačoviny, rozširovaním spisu, filmom, 
rozhlasom, televíziou, použitím počí-
tačovej siete alebo pred viac ako dvomi 
súčasne prítomnými osobami. Hrubou 
neslušnosťou sa podľa ustálenej súdnej 
praxe rozumie závažnejšie konanie, ktoré 
je v rozpore s pravidlami občianskeho spo-
lužitia (napr. tvrdé nadávky alebo fyzické 
urážky ako je strčenie alebo facka). Výtrž-
nosťou sa rozumie konanie, ktoré závaž-
nejším spôsobom narúša verejný poriadok 
a pokoj. Na rozdiel od hrubej neslušnosti, 
výtržnosť spočíva v  závažnejšom a  spra-
vidla aj v násilnom konaní.

Pre kvalifikáciu činu ako trestného 
činu sa taktiež vyžaduje aj ublíženie na 
zdraví, v opačnom prípade bude čin posu-
dzovaný a sankcionovaný podľa zákona o 
priestupkoch.

Výtržníctvo: trestný čin / priestupok

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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CHRÁNIME VÁS A VÁŠ MAJETOK

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

INTERIÉROVÉ DVERE

DVERE
+

OBLOŽKOVÁ
ZÁRUBŇA
=199€

GARÁŽOVÉ
BRÁNY

ČESKEJ VÝROBY
ZNAČKY

vrátane zárubní a kovania
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od 349€od 349€

Ul. Jána Bottu 1, Prešov (areál záhradníctva pri trati)

0915 928 167, info@tomdoor.sk
www.tomdoor.sk
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ĎALŠIE PONÚKANÉ PRODUKTY:
• Laminátové
  a kompozitné podlahy
• Stavebné púzdra

• Skryté zárubne
• Kľučky a kovania
• Garážové brány

Ponúkame montáž dverí

Niekedy sa človek stretne s tým, že tí 
najhlúpejší ľudia, si o sebe myslia, že 
sú múdri. Ťažko sa im oponuje, lebo 
oni naozaj nevedia, čo nevedia. 

Keď im dáte funkciu a moc, prichá-
dza katastrofa - v politike aj vo firmách 
je takýchto príkladov dosť. Zdá sa mi, že 
tento rebríček hlupákov, ktorí si o sebe 
myslia, že všetkému rozumejú, celkom 
dobre dopĺňajú aj niektorí novinári. 
Hovoria o sebe, že sú strážnymi psami 
demokracie. Niekedy by stačilo, keby si 
strážili svoju pýchu, sebastrednosť a po-
cit výnimočnosti. Česť výnimkám. Nie-
ktorí novinári sú úplne mimo, pozná sa 
to už z toho, ako kladú otázky. Nevedia 
sformulovať rozumnú otázku, ale často 
podsúvajú svoju odpoveď. Vôbec sa ne-
vyznajú v problematike, o ktorej chcú 
písať, články pozliepajú z rôznych odpo-
vedí a informácií na internete. Sú aj takí, 
čo si odpovede pripravia sami tak, ako 
sa im to hodí. Vraj aby mali príbeh - svoj 
vlastný, v ktorom vôbec nejde o pravdu. 
Niektorí novinári plnia zadanie svojich 
majiteľov, ďalší si uspokojujú svoje ego. 
Niekedy si vyberú obeť a pustia sa do 
nej - účelovo filtrovanými informáciami 
a svojimi vlastnými predstavami a ná-
zormi. Každý človek má právo na svoj 

názor, lenže tí, ktorí píšu do tzv. „mien-
kotvorných médií“ by si mali viac uve-
domovať svoju zodpovednosť. Zdá sa 
mi, že všetky noviny a časopisy sa zme-
nili na bulvár. Tak ako sa nedali čítať 
noviny pred rokom 1989, lebo šírili iba 
jeden názor, mám pocit, že je to podob-
né aj dnes - šírenie ideológie, podsúva-
nie názorov a manipulácia čitateľov od 
novinárov prezlečených za odborníkov 
na všetko, moralistov, sudcov a katov. 
Kedysi som volal ľudí z médií na medzi-
národnú konferenciu o inováciách. Po-
vedali mi, že prídu, ak sa strhne medzi 
nami nejaká bitka. Ich správy vyzerajú 
presne tak - blbosti o „celebritách“, kri-
minálne správy a škandály.

Nemám rád kritikov a analytikov, 
ktorí sami nič nedokázali a iba hľadajú 
chyby na iných. Nemám rád politológov, 
ktorí rozprávajú čo 
by mal kto urobiť a 
sami neurobili nič. 
Uznávam ľudí, ktorí 
idú z vlastnou kožou 
na trh a pokúšajú sa 
zmeniť svet k lep-
šiemu.

Píšem za počítačom a je mi dobre

» Ján Košturiak

29. september 1988 
NASA obnovila lety raketoplánov, ktoré boli zastavené po havárii 
raketoplánu Challenger

Výročia a udalosti
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Klimatizácie
na splátky

MONTÁŽ

DO 3 DNÍ

®

0915 863 995
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre seniorov v Rakúsku! 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091.
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